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Část  I. 
  

Základní charakteristika školy 
  
 

      Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 
    Milénova14, 638 00 Brno 
    právní subjekt  IČO: 49466607 
 

Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, MČ Brno – sever 
 
Ředitel školy:  Jiří Křenek, Mgr. 
 
Škola sdružuje  
tato zařízení:  Základní škola , školní jídelna s kuchyní, školní družina 
 
telefon:   548422944 
fax:   548422938 
email:   skola@zsmilenova.cz                              
 www:   www.zsmilenova.cz 
 

Úplné školy   
Školní rok  
2006/2007 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1.stupeň 12 5 285 23,75 

2.stupeň 12 4 270 22,50 

Celkem 24 9 555 23,13 
 
  

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 63 
 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepoč.úvaz.): 15,42 
 
Rada školy  zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění :   ANO 
 
 

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16847/96-2 1. - 9. 
 
 
Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal:  6.C, 7.C, 8.C, 9.C 

 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou otevřeny v rámci programu Intenzifikace 
sportovních tříd, do něhož byla škola zařazena. 

Škola je členem :  - Asociace českých daltonských škol 
   - Asociace školních sportovních klubů 
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Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny 
-dle výkazu V 17-01 

Počet 
děti  a 
žáci   

zaměstnanci školy a 
důchodci 

ostatní* 

921 ŠJ  - úplná  1 516 60  
922 ŠJ – vývařovna 1 222 35  
923 ŠJ – výdejna     
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 Poznámka: Je uveden souhrnný počet strávníků včetně vývozu pro jiné školy 
 
 

Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2006 
Fyzické osoby 10 
Přepočtení na plně zaměstnané 9,69 
 
 
 
     

Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet vychovatelů ŠD 
 

počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD 
fyz. / přepoč. 

celkem 5 125 5   /  3,89 
 
 
Z činnosti školní družiny: viz. příloha 
  

Školní klub 

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem   fyz. / přepoč. 
 0 0 0 
 
  
  

Část II 
Údaje o pracovnících školy 

 
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 34,4 /  42 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných  
dle zák.č.563/2004 Sb. 

33,0  /  39 96%   /  93 % 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 0 
 
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu:5 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 6 
 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :21 
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6.    Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 4 10 
35-50 let 3 19 
nad 50 let 0 2 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 
Celkem 7 35 
Rodičovská dovolená 0 5 
 
 
7.   Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Informatika  10 
Angličtina pro nejmenší 1 
Metodika práce na I.stupni 2 
Kritické myšlení  7 
Daltonský plán 5 
Evropská unie a my 1 
Koordinátor RVP 2 
Tělesná výchova 3 
Edukativně-stimulační skupiny 2 
Regionální dějiny 3 
Country tance 1 
Inovační studium pro ŠD 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 2 
Ekologická výchova 1 
Výtvarná výchova 2 
Celkem  43 
 
 
 
8.   Škola nemá romského asistenta.  
Vzhledem k regionálním podmínkám nepředpokládáme nutnost vzniku této funkce. 
 
     Jiný asistent (pedagogický) - (výše úvazku / počet fyzických osob):   0,625  /  1 
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Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        
bez (*) 

Neprospěl
o bez (*) 

Opakují 

1. 63 62 1 0 0 
2. 66 66 0 0 0 
3. 57 54 3 0 0 
4. 42 28 14 0 0 
5. 57 36 21 0 0 

Celkem za I. stupeň 285 246 39 0 0 
6. 48 28 20 0 0 
7. 63 28 35 0 0 
8. 73 40 33 0 0 
9. 86 37 49 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

270 133 137 0 0 

Celkem za školu 555 379 176 0 0 
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2007 
 
2.Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 2 0,36 
3 0 0,00 

 
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/2007:  13,  
    průměr na jednoho žáka 0,02 
 
4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0 
 
5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř Školní rok 2006/07 
4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

   

Počty přijatých žáků 
 

26 2 7 45 15 2 

 
6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9.ročník 86 
nižší ročník 0 
Celkem 86 
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Část IV . 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
     Ve školním roce 2006/2007, ve dnech 12. a 13. prosince 2006, byla na škole provedena 
inspekce ČŠI. 
Předmět inspekční činnosti 

Inspekční činnost podle §174 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, byla zaměřená na: 

1) Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení 
školského zákona 

2) Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení 
(informační gramotnost) 

Zjištění a závěr ČŠI 
Formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona jsou 

v souladu se skutečností. Vedení školy zapracovalo oblast ICT do koncepce školy. Záměr školy 
zkvalitnit materiální podmínky v oblasti ICT je promyšlený a reálný. Vedení školy motivuje 
pedagogické pracovníky k využívání ICT. Pozitivní je počet proškolených pedagogických 
pracovníků, který dosáhl téměř doporučeného standardu ICT služeb. Materiální podmínky dosud 
tohoto standardu nedosahují. Ve sledované výuce žáci vhodně využívali možnosti informačních a 
komunikačních technologií. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce a učení 
je hodnoceno jako funkční. 
 

 
 

Část V 
Rozhodnutí ředitele 

 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 
odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 9 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
povolení individ. vzdělávacího plánu podle § 18  9 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání podle  § 46 63 0 

O povolení pokračování v zákl. vzdělávání 0 0 

O prominutí úplaty za poskytování školských služeb 
podle § 123 

0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 2 0 
 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/2007 :  65  
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008:   66 
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Část VI. 
Další údaje o škole  

 
Kroužky p ři ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Hra na flétnu  4 20 
Turisticko přírodovědný 1 10 
Dramatický 1 14 
Zdravotní kroužek 1 6 
Výtvarně-keramický  1 6 
Plavání 4 42 
Sportovní 1 20 
Příprava na přijímací zk. – Čj 1 6 
Příprava na přijímací zk. – M 1 14 
celkem 15 138 
 
 
 
Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Olympiáda v německém jazyce 8 1 
Konverzační soutěž v angličtině 27 2 
Matematická olympiáda 20 4 
Pythagoriáda 53 1 
Zeměpisná olympiáda 108 6 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 105 krajské kolo – 21 

celostátní kolo - 3 
Biologická olympiáda 40 1 
Olympiáda ČJ 33 1 
Liter.soutěž Paměť Moravy 1 krajské kolo – 1.místo 

Recitační soutěž 27 0 

Dějepisná olympiáda 28 1 
Výtvarné soutěže 90 8 
Sportovní soutěže – žáci 2.stupně 140 20 

krajská kola - 10 
Soutěž ve šplhu 20 20 
Běhy brněnské mládeže – žáci 
1.stupně 

25 - - - 

Lehkoatletický trojboj 40 10 
  

 
Dále jsou v příloze uvedeny podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a 
olympiádách. 
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Část VII  

  
Zhodnocení a závěr  

 
 
 
     Na závěr je třeba poděkovat všem pedagogickým i správním zaměstnancům za kvalitní 
práci, kterou v tomto školním roce odvedli. 
     Rovněž spolupráce s ÚMČ Brno-sever, odborem školství MMB, Pedagogicko 
psychologickou poradnou v Brně byla na velmi vysoké profesionální úrovni. Také s rodičovskou 
veřejností, kterou zastupuje Rada školy, měla škola výborné vztahy. Chtěli bychom také 
poděkovat firmám i jednotlivcům, kteří jakkoli přispěli na provoz školy.    
     Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně. Celá řada našich předsevzetí 
byla zdárně realizována a uvedena v život.             

Do dalších let vidíme jako velký úkol z materiálně technických požadavků zajištění 
opravy a rekonstrukci tělocvičny, opravu střech, výměnu oken , rekonstrukci školní jídelny.  
Bude také zapotřebí vyhovět novým hygienickým vyhláškám , které se týkají výškově 
stavitelného nábytku, rozvodů teplé vody a pod. 
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Část VIII. 
Poradenské služby v základní škole 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 
a)  počty 

 fyzický 
počet  

kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 1 - Specializační kurz 
výchovného poradenství – 
ukončen 
1 - kurz  PPP 

VŠ ped. 

školní metodik prevence 1 kurz  PPP VŠ ped. 

 
 úvazek kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   
školní speciální pedagog 
(netřídní)* 

1  VŠ ped. 

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 
 
b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 
důchodci 

výchovný poradce 0 2 0 
školní metodik 
prevence 

0 1 0 

školní psycholog 0 0 0 
školní speciální 
pedagog 

1 0 0 

 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

 
výchovný poradce: 
 Metodika práce pro MŠ a 1.st. ZŠ 
 Kritické myšlení 
 Projekt Koordinátor pro tvorbu ŠVP 
 Semináře v PPP 
 
školní metodik prevence: - - - 
školní psycholog:  - - - 
školní speciální pedagog:     

Metodika práce pro MŠ a 1.st. ZŠ 
 
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
Nečerpáme žádný grant 
Nemáme jiné zdroje 
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3. Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Autismus  VII. 1 
Speciální vývojové poruchy 
učení a chování 

IV.,V., VII., VIII. 8 

celkem  9 

 

4. Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
   
celkem 0 0 

 
 
 
 
 

Část IX. 
   Hodnocení  Minimálního preventivního programu 
     2006-2007 
 
ŠMP: Jana Nálezková 
 
 
     V letošním školním roce jsme pokračovali v oblasti zkvalitňování vztahů ve třídách 
(tématicky zaměřené třídnické hodiny), čímž se i snížil počet negativních jevů mezi spolužáky 
(šikana).Naproti tomu učitelé ale i žáci sami přicházeli a chtěli pomoc při řešení vztahů ve svých 
třídních kolektivech.  
    Na začátku školního roku 2006-2007 jsme zorganizovali třídenní adaptační soustředění pro 
nově vzniklý kolektiv sportovní třídy v 6.ročníku. Soustředění proběhlo ve spolupráci s CVČ 
Lužánky na Kozí horce.Akce se zdařila,třídní učitel i ostatní účastníci včetně žáků ji hodnotili 
velmi pozitivně. Žáci při různých aktivitách (sportovní, seznamovací,..)a podařilo se začlenit do 
kolektivu i nově příchozí žáky z jiných škol. 
    Ve školním roce 2006-2007 proběhla v rámci MPP řada různě tematicky zaměřených besed, 
téma jsme volili především s ohledem k věku a zájmu žáků. Oboustranně kladná odezva, žáci 
spolupracovali a měli zájem o problematiku 
- od třetích tříd besedy s příslušníky MěPČR.  
- 1.-2.třída preventivní program „Můj kamarád – pes“ zaměřený    na  canisterapii, velmi kladně 
hodnocen. 
- v 6.-8.r beseda s primářkou sexuologického oddělení FN Brno zaměřená na sexuální výchova 
- 8.-9.r. se zúčastnily besedy s R. Johnem (drogová problematika)  
- 9.r. zhlédly film „Diskriminace“  
- zúčastnily se besedy s Dr. Uzlem (začátky pohlavního života). 
- žáci 1. i 2.stupně navštívili se svými TU lanové centrum Proud na Lesné. 
- na prvním stupni celoročně probíhala v rámci projektu MěPČR dopravní výchova a soutěž 
AMAVET. 
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    Hodnocení programů a besed ze strany učitelů i žáků bylo většinou kladné, programy byly 
dobře připravené, žáci spolupracovali a měli zájem o problematiku 
Preventivního programu na šetření vztahů ve třídě se v PPP Sládkova zúčastnila 3.B a 6.A. 
Intervenční program zvenčí na zlepšení vztahů mezi žáky ve třídě, který vedly lektorky z PPP 
Sládkova, probíhal též ve třídě 3.A – dobrá spolupráce a zlepšení.Kromě toho jsme uskutečnili 3 
intervenční programy pro zlepšení vztahů vlastními silami. 
    Nepodařilo se nám v rámci preventivního působení zamezit vandalismu-ničení školního 
majetku (prokopnuté dveře) a u dívek 8. tříd objasnit nebezpečí anorexie. Na tyto problémy 
navážeme v příštím školním roce. 
    Uspěli jsme ve výběrovém řízení dotačních programů zaměřené na patologické jevy a získali 
od odboru prevence JMK 30.000,-Kč na projekt „ Bojujeme proti závislosti-zkvalitnění přístupu 
ke zdravému životnímu stylu“, který proběhne v září příštího školního roku. 
    V oblasti DVPP I.Stříbrná ( VP pro 1.st.) a R.Kamínková (spec.ped.)absolvovaly v PPP 
Sládkova akreditovaný program 
„Metodika práce s dětmi MŠ a 1.st. ZŠ“(prevence šikany). 
J. Nálezková (ŠMP) byla přijata na 2leté studium DPS: „ Prevence sociálně patologických jevů“.  
    Na prvním stupni celoročně probíhala v rámci projektu MěPČR dopravní výchova a soutěž 
Empík. 
 
Výskyt nežádoucích jevů na škole viz. přiložená tabulka. 
  
  
Výskyt ano ne věk Celkem případů 
Alkohol  X   
Marihuana X  15 3 
pervitin  X   
heroin  X   
kouření X  15 6 
záškoláctví X  15 1 
šikana X  10, 13, 14, 15 4 
vandalismus  X   
kriminalita  X   
rasismus  X   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne: 17.9.2007 
  
 

Mgr.Jiří Křenek 
ředitel ZŠ Milénova  
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Příloha k výroční zprávě Základní školy Brno, Milénova 14, školní rok 
2006/2007 

 
 

AKCE 1. STUPNĚ VE ŠK. ROCE  2006 – 2007 
 

   1. třídy  
   První akcí prvňáčků byla ukázka dravých ptáků 12. 9. V měsíci říjnu  navštívili divadlo Radost 
a viděli pohádku Zvířátka a loupežníci. Dlouho očekávanou událostí byla Noc s pohádkou – 
čtení, soutěžení, hraní v bazénu a dobrodružné spaní ve škole ze 6. na 7. října.  Všechny 1. třídy 
absolvovaly v listopadu výukový program Barvy podzimu  v Jezírku a vytvářely krásné vánoční 
dárky v BCVČ Lesná.  V prosinci příjemně naladil koncert s ukázkami dechových nástrojů přímo 
ve škole, do Bystroušky jely první třídy na krásný vánoční program a ve škole vyzkoušely 
tvořivou dílnu – dramatické a výtvarné tvoření. V předvánočním čase proběhly vánoční besídky 
a dílny ve třídách. V lednu si děti užily výstavu hraček v dětském muzeu. 
Nové pololetí začal film Eragon  v únoru a poté opět keramika v BCVČ Lesná. Měsíc únor 
končil tradičním karnevalem. V únoru a březnu děti absolvovaly programy s městskou policií 
zaměřené na prevenci a dopravní výchovu. V březnu uspořádali učitelé a žáci LŠU v naší škole 
krásný koncert. V dubnu se prvňáčci připravovali na Velikonoce v Bystroušce a poté navštívili 
ekologický výukový program v Rozmarýnku. S učením o domácích zvířatech v  prvouce 
pomohla Bystrouška v květnu a krásným zážitkem bylo pokračování tvořivé dramatiky. Ke 
pěkným zážitkům konce školního roku patří návštěva lanového centra a výlet do okolí Brna 
v měsíci červnu.   
 
 
   2. třídy 
   Také druhé třídy začaly ukázkou dravých ptáků 12. 9., v Jezírku se učily o barvách podzimu. 
V říjnu zaujal ekologický program v Kohoutovicích a film Mravenčí polepšovna 20. 10. 
V listopadu druháci navštívili představení Pejsek a kočička v  divadle Radost. Na Vánoce se děti 
připravovaly v Bystroušce a poté proběhly besídky a dílny ve škole. Leden patřil bruslení, 
dopravní prevenci s městskou policií a besedě v městské knihovně. I druháci začali  2. pololetí 
filmem Eragon a navštívili výstavu hraček.  I v březnu proběhla beseda s městskou policií se 
zaměřením na dopravní výchovu, koncert LŠU se uskutečnil přímo ve škole. Velikonoční 
program absolvovaly děti v Bystroušce. V květnu  druháci viděli O nezbedné kometě v divadle 
Radost. Lekce tvořivé dramatiky ve škole umožnila dětem vytvořit zajímavé výtvarné práce.  
Třídy 2.A a 2.B vyjely na ŠvP ve Svratce ve dnech 11. – 15. 6. Třída 1. C  byla 1. 6. na výletě 
v Moravském krasu. 
2. třídy se účastnily matematické soutěže  Cvrček. 
 
 
    3. třídy 
   Třetí třídy začaly školní rok dvoudenním adaptačním soustředěním, které mělo umožnit 
seznámení dětí a sžití nových kolektivů.  19. 9. třetí třídy navštívily anglické divadlo. V divadle 
Radost děti v říjnu viděly představení Malá mořská víla a kulturní zážitky pokračovaly filmem 
Mravenčí polepšovna. V prosinci se připomínaly vánoční zvyky v Bystroušce a sváteční náladě 
pomohl koncert 4. 12. ve škole. V lednu proběhly preventivní besedy s městskou policií. 
V březnu třetí třídy objevovaly „Tajemství sojčího pírka“ v ekologickém programu v Jezírku a 
v Bystroušce se chystaly na Velikonoce. V květnu se děti učily opět zajímavě o přírodě v Jezírku. 
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3. B absolvovala v květnu ŠvP v Koryčanech, v červnu výlet do ZOO Brno. 3. A byla  1. 6. na 
výletě v Moravském krasu, 20. 6. v Jezírku.  Obě třídy se zúčastnily projektu  
PdF MU  Normální je nekouřit. 
 
    4. třídy 
   I čtvrté třídy  zahájily 12. 9. ukázkou dravých ptáků. V říjnu navštívily dopravní hřiště a 
absolvovaly zde praktický výcvik v jízdě na kole, filmové představení  Mravenčí polepšovna 
následovalo 20. 10. Výchovný koncert 4. 12. ve škole a „Vánoční kouzlení“ v Jezírku přinesly 
vánoční náladu. V lednu městská policie organizovala ve škole preventivní program, pokračování 
probíhalo v únoru a v březnu pak děti cvičily jízdu na kole na dopravním hřišti. V březnu se 
čtvrťáci dozvěděli mnoho nového o hmyzu na Jezírku. V dubnu děti navštívily volejbalové 
mistrovství Evropy. V dubnu a květnu čtvrté třídy viděly hned dvě představení v divadle Radost 
– Staré pověsti  a  Čarodějná škola. V červnu čtvrťáci vyjeli na výlet po Baťově kanálu. 
4. třídy se účastnily matematické soutěže Klokan. 
 
 
   5. třídy 
   Páté třídy shlédly 12. 9. ukázky dravých ptáků. V říjnu následovalo filmové představení  
Mravenčí polepšovna. V prosinci žáci 5. tříd vyslechli výchovný koncert s ukázkami hudebních 
nástrojů. V měsíci únoru navštívili filmové představení Eragon a Hvězdné divadlo viděli 
v planetáriu na Kraví hoře. V březnu děti absolvovaly preventivní program městské policie a 
besedovaly v knihovně na Lesné. Žáci 5. A prodělali ve dnech 19. – 23. 3. lyžařský výcvikový 
kurs a 12. 6. absolvovali návštěvu lanového centra. V červnu se uskutečnil výlet po Baťově 
kanálu. 
5. třídy psaly testy CERMAT a účastnily se matematické olympiády. 
 
 
 
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 
Běhy brněnské mládeže – 4 kola – Lužánky, Špilberk, Lesná, Lužánky 
Vítězství ve všech kolech i absolutní vítězství – účast asi 25 žáků – nejúspěšnější Aneta 
Kovářová 
Šplh – účast ve školním, obvodním a městském kole asi 20 dětí – nejúspěšnější Aneta Kovářová 
Lehkoatletický trojboj  – školní, obvodní a městské kolo – nejúspěšnější  Lucie Petrová. 
 
 
 

Zpráva o činnosti výchovného poradenství 
 

2006/2007 
 
 

 
I.  STUPEŇ 
  
1. Specifické vývojové poruchy učení a chování 
 
     Na I. stupni ZŠ je diagnostikováno k dnešnímu dni celkem 88   žáků se specifickými 
vývojovými poruchami učení a chování. Z tohoto počtu byla  5 žákům doporučena individuální 
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integrace, jedna z integrovaných žákyň se na konci dubna přestěhovala, školní rok končí 4 žáci. 
Jejich integraci formou speciálně pedagogické péče zabezpečovala speciální pedagožka Mgr. 
Kamínková. 
V průběhu celého školního roku byly vyhledávány za spolupráce PPP, tř. učitelů a vých. poradce  
děti s výukovými a výchovnými problémy a odesílány do péče speciálního pedagoga nebo 
psychologa. Ve výuce pracujeme s dětmi dle jejich individuálních potřeb a jsou zohledňovány 
podle § 16 školského zákona. Výchovná poradkyně sporné případy pravidelně konzultuje 
s odborníky PPP. 
Práci v některých třídách zkomplikovalo spojení v početnější kolektivy, náročná situace byla 
především ve 3. třídách, kde jsme využili výborné spolupráce s pracovištěm PPP Sládkova a ve 
spolupráci s psychology poradny jsme se snažili zlepšit a ozdravit vztahy mezi dětmi.   
     Pravidelně spolupracuje vých. poradkyně s vyučující 5. třídy, kde je umístěn žák  se 
závažnými problémy v chování.  Matka chlapce pravidelně navštěvuje školu a udržuje kontakty 
s tř. učitelkou i vých. poradkyní. 
Ve 3.tř. je vyučován podle individuálního plánu žák s mimořádným matematickým nadáním. 
Pravidelně se mu věnovala tř. učitelka i vých. poradkyně a byl vyučován podle osnov vyšších 
ročníků. 
V 1. třídě na žádost rodičů a na doporučení PPP bude jedna žákyně  opakovat 1. ročník. 
 
 
2. Zápis do 1. tříd 
 
     V průběhu zápisu do 1. tříd se výchovná poradkyně podílela na předběžné depistáži nezralých 
předškoláků, zajistila informace o možnosti vyšetření v PPP, seznamovala rodiče vytypovaných 
předškoláků s náležitostmi žádosti o odklad povinné školní docházky. Jeden ze zapsaných 
předškoláků je v dlouhodobé péči PPP a pro nerovnoměrný  rozvoj v oblasti sociální  bude tento 
žák integrován  za přítomnosti asistenta. 
 
 
3. Přenesení informací a další vzdělávání pedagogů 
 
     Vyučující jsou pravidelně informováni o závěrech porad pro výchovné poradce. V oblasti 
dalšího vzdělávání pedagogů se 2 vyučující 1. stupně zúčastnily konference daltonských škol a 2 
učitelky absolvovaly seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 2 vyučující navštěvovaly 
seminář Metodika práce MŠ a ZŠ v prevenci proti šikaně a jiným patologickým jevům, školení 
na využití PC a internetu prodělaly 2 učitelky. Rámcový vzdělávací program v průběhu školního 
roku zpracovávali všichni vyučující 1. stupně, všichni se také zúčastnili semináře o emoční 
inteligenci.   
 
 
4. Přijímací řízení na víceletá  gymnázia 
 
     Zájemci o studium na víceletých gymnáziích byli informováni o veletrhu středních škol, o 
dnech otevřených dveří na školách pro žáky 5. tříd. Součástí přihlášky na střední školu bylo i 
písemné hodnocení a charakteristika žáka.  Dětem a rodičům byla nabídnuta možnost zjištění 
studijních předpokladů v PPP. Ke studiu bylo přijato 9 žáků. 7 žáků odchází na víceletá 
gymnázia,  2 žákyně byly přijaty na taneční  konzervatoř. 
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5. Výchovné a kázeňské problémy 
 
     Zvýšenou pozornost jsme v průběhu školního roku věnovali dětem s problémovým vývojem a 
rizikovým chováním. Výchovná poradkyně organizovala nebo se spolupodílela na schůzkách 
s dětmi i rodiči. Ŕešili jsme řadu problémů - např. verbální i fyzické násilí, narušování výuky, 
obtěžování spolužáků oplzlým slovníkem a dotýkáním, nedostatečná domácí příprava, špatné 
vztahy se spolužáky, pozdě omlouvané absence žáka. Ćást problémů byla řešena telefonicky 
s rodiči. Velmi dobrá byla spolupráce s pracovníky PPP.  
 
 
 
 

Činnost školní družiny 
2006/2007 

  
Září                                                                                Únor  
Seznamte se, prosím                                                Malovaný sníh  
Neplechovi a dětství bez úrazů                                Karnevalové veselí  
Dobrodružství s míčkem Flíčkem                            Papírování  
Země pohádek  
 
Říjen                                                                             Březen  
Za Ferdou mravencem a jeho                                Jarní probuzení  
přáteli                                                                          Jaro v pohádce  
Hádanky, hry, kouzla a zábava                                Zelená stezka  
Sedmikrásky aneb Říkáme si básničku  
 
Listopad                                                                      Duben  
Ekologická olympiáda                                              Hledání velikonočního zajíčka  
Kolo, kolo mlýnský                                                  Není domek jako domek  
Adventní očekávání                                                   Den čarodějnic  
Maluj, stříhej a nalepuj!  
 
Prosinec                                                                     Květen  
Neplechovi v zimě                                                     Hrátky s hudbou  
Předvánoční radovánky                                            Putování s vílou Amálkou aneb  
Vánoce v cizích zemích                                             Smyslové vnímání přírody  
Stromečku, vstávej!                                                   Hrátky na louce a výtvarné činnosti  
 
Leden                                                                         Červen  
Vládne zima                                                              MDD  
Komiksové příběhy                                                  Křížovky, luštěnky, hádanky, rébusy,  
Vítejte v rozmanitém světě zvířat                           doplňovačky  
Hry v zimní přírodě                                                   Sportuje celá družina  
 

V letošním školním roce navštěvovali školní družinu žáci 1. - 5. ročníků, nejvíce byly 
zastoupeny ročníky 1. - 3. Funkce zájmového vzdělávání byla naplňována různými činnostmi, ať 
už to byly pravidelné činnosti, spontánní a odpočinkové aktivity nebo příprava na vyučování 
formou didaktických her. Důležité zastoupení měly i příležitostné akce v ŠD.  
V měsíci květnu jsme se zúčastnili obvodního kola olympiády:  
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1.místo v kat. mladší žáci - Insanic Senad 2.A  
1.místo v kat. starší žákyně - Machová Dominika 4.A  

V tomto školním roce jsme založili " Okénko školní družiny " ( přehled významných akcí a 
událostí s fotogalerií ). 
 
 

Cizí jazyky – činnost ve školním roce 2006/2007 
 
Leden 2007 – školní kolo olympiády v německém jazyce. 
Vítězka kategorie II. A, Nicol Bauerová z 9. C, postoupila do městského kola, 
v  němž se umístila na 5. místě. 
 
Únor 2007 – školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Do městského kola 
konaného na ZŠ Bakalovo nábřeží postoupila Michaela Hánová ze 7.A (kategorie I. A) a 
Kateřina Vodinská z 9.C (kategorie II.A), která ve velké konkurenci získala 6. místo. 
 
Od 11. do  15. června 2007 se dvacet žáků z 6. – 9. ročníku zúčastnilo pětidenního poznávacího 
zájezdu do Londýna a jižní Anglie. Děti se seznámily s tamní kulturou, navštívily významné 
pamětihodnosti, ověřily si úroveň svých jazykových znalostí a získaly další motivaci pro 
zdokonalování se v cizích jazycích. Ubytování v anglických rodinách jim také umožnilo blíže 
poznat životní styl ve Velké Británii. 
Zájezd organizovala agentura Albion a pedagogický dozor zajištovaly Mgr. Petra Běhalová a 
Mgr. Alena Musilová. 
 
 

Zpráva předmětové komise český jazyk – dějepis     
 šk.r. 2006/2007 

 

Olympiáda v českém jazyce  

22. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.Žáci 8.a 9. tříd ( 
33 žáků ) v první části testu plnili náročné úkoly z mluvnice, skladby a  tvarosloví. Ve druhé 
části psali slohovou práci na téma: Kdyby mohly věci mluvit. Všichni účastníci splnili zadané 
úkoly. Nejlépe úkoly vypracovala Anežka Chrudinová z 9.B, která získala 16 bodů. Na druhém 
místě se umístila Lucie Pehalová z 8. C, o třetí místo se podělily t ři žákyně: Helena Nucová z 9. 
D,Veronika Nálezková z 8.C a Veronika Maukšová z 9.C.  A. Chrudinová obsadila v okresním 
kole 21. – 25. místo.  
 

Dějepisná olympiáda 

Podtitul letošního ročníku Dějepisné olympiády zněl: Zločin a trest v českých dějinách – od sv. 
Václava k Miladě Horákové.Soutěže se zúčastnilo 28 žáků z 8.a 9.tříd. Test  se skládal 
z osmnácti otázek, které prověřily dějepisné znalosti žáků. 
Nejvíce bodů získala Kristýna Janderová z 8.B, na druhém místě se umístil Radovan Malachta 
z 8.B a třetí místo obsadila Anežka Chrudinová z 9.A.R. Malachta obsadil v okresním kole 35. 
místo. 
 

Recitační soutěž 

5. března na naší škole proběhl 4.ročník školního kola v recitaci. Celkem se do soutěže přihlásilo 
27 žáků. Paní učitelky Škrášková a Koreňová měly velmi těžkou úlohu vybrat ty nejlepší ve dvou 
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kategoriích. Ve III. kategorii (žáci 6. a 7.roč.) vyhrála Nela Balcárková ze 7.B. a ve IV.kategorii 
(žáci 8. a 9.roč.) vyhrála Anežka Chrudinová z 9.B. Všem zúčastněným děkujeme za předvedený 
výkon . 
 

Literární sout ěž – Skrytá paměť Moravy 

Paní učitelka J. Hulíková připravila příspěvek do této soutěže s Anežkou Chrudinovou z 9.B.  
Po vyhodnocení soutěže Anežka obsadila 1. místo. 
 
 
 

Zeměpis 
 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo 
celkem se zúčastnilo 108 žáků, 2 nejlepší v kategorii postupují do městského kola 
6. ročník:  8. března 2007 celkem  žáků: 28 

1. Miklošík Petr 6.B  36 bodů 2. Nohel Petr 6.B   31 bodů 
3. Lebedová Iva 6.A  26,5bodů 

7. ročník: 7. března 2007 celkem  žáků 22 
1. Langerová Hana 7.A 59,5 bodů 2. Hamadová Dominika 7.A 57 bodů 

  3. Požárková Michaela 7.A 56,5bodů 
8.+9. ročník 20.února 2007  celkem 58 žáků 

1. Zimmermann Štěpán 9.C 47 bodů 2. Malachta Radovan 8.B 44 
  3. Mijatovićová Nevena 8.B 42  
 

Zeměpisná olympiáda – městské kolo středa 21.března 2007 
6. ročník:  14. Miklošík Petr 6.B   35 bodů 

MS  28.Nohel Petr 6.B;  29 bodů 
7. ročník:  9. Hamadová Dominika 7.A  78 bodů 

MS 31. Langerová Hana 7.A 47 bodů 
8.+9. ročník 8. Malachta Radek 8.B   90 bodů 
MS 15. Mijatovićová Nevena 8.B  77,5 bodů 

 

Eurorebus 2007- zeměpisná soutěž pro třídní kolektivy 
 

V soutěži škol jsme obsadili 43.místo v celé ČR ( jako 11 nejlepší základní škola) 
V korespondenční – internetové soutěži se zapojilo 9 tříd 7.-9.ročníků ( 171 žáků ), aktivně i do 
soutěží jednotlivců se zapojilo 105 žáků.  
Všechny kolektivy postoupili do krajského kola. Do republikového se probojovali 2 jednotlivci 
z kraje ( Laušová 7.B a Koumar 8.B ) z internetové soutěže (Malachta 8.B) 
 
VIII. VEŘEJNÉ KRAJSKÉ KOLO - BRNO Hlavní soutěž školních tříd 
Termín konání: neděle 29. dubna 2007  Místo konání: Brno 
Výsledky: kategorie ZŠ01 -6.-7.třída 

12.místo 7.B  23 000 bodů Laušová Andrea, Balcárková Nela a Reznerová J. 
24.místo  7.A  17 000 bodů Požárková Michaela  a Kosmáková Michaela 
3.místo Laušová Andrea  17 000 bodů 
12.místo Balcárková Nela 11 000 bodů a 12.místo Reznerová Jana 5 000 bodů 
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kategorie ZŠ02 -8.-9.třída 
16.místo 8.B 31 000 bodů Malachta R., Mijatovićová Nevena , Němcová P. 
22.místo 9.C 23 000 bodů  Kratochvíl David a Šturma Michal 
23.místo 9.D 23 000 bodů Kutnohorský Jakub, Hladký Davoid a Homola F. 
34.místo 8.A 18 000 bodů Koumar Jan, Lorencová Aneta a Hromádková K. 
37.místo 8.C 17 000 bodů  Sucháček Jan, Vašíková Petra a Dobešová M. 
5.místo Koumar Jan 18000 bodů 
10. Mijatovićová Nevena 15 000 bodů 
11. Malachta Radek 15 000bodů 
15. Hromádková Katka 13 000 bodů 

 
 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – žáci 2. stupně 
školní rok 2006/07 

 
V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili 39 sportovních akcí ( školní, obvodní, městské, 
krajské),uspořádali jsme 3 lyžařské kurzy, kterých se zúčastnilo 110 žáků a 2  sport.soustředění 
pro 70 žáků. Do sportovních aktivit  školy, kromě volejbalu, se zapojila téměř polovina žáků 
2.stupně, zejména do třídních kol florbalu, vybíjené, fotbalu a atletiky. Tři družstva dívek 
pravidelně hrála ligu škol ve volejbale ve finále MIL A obsadila 1.místo a MIL B 3.místo. Dále  
žáci sportovních tříd hrají krajský přebor dívky za oddíly KP Brno,Jehnice, chlapci za Loko 
Ingtav – obsadili 3. a 10.místo. Žáci 6.ročníku hráli minivolejbal. 
 
 
výběr nejúspěšnějších aktivit  
 
Liga škol ve volejbale asi  8 kol  
finále dívky MIL A 1.místo, MIL B 3.místo 
Běhy Brněnské mládeže 4 kola- 2.místo 
Plavání – krajské kolo  dívky 1.místo , chlapci 2.chlapci ve městě 
Šplh – městské kolo 1.místo družstvo dívek IV.kat. 
Vánoční turnaj volejbal – Gym.Botanická dívky 1.,2.,10.místo 
Silový čtyřboj  krajské kolo 1.místo,postup do republikového, to se bohužel odvolalo 
Atletika – čtyřboj družstev 4.,7.místo  
Atletika –Pohár rozhlasu 4 družstva postup z obvodního kola do městského-  
  Městské kolo dívky obě družstva 3.místa, chlapci 5.místa 
Pohár Brněnských nadějí volejbal – 4.,7.,9.,11.místo 
Běh olympijského dne  -22 žáků  2x 2.místo, 2x  5.místo 
 
 
Úplný výčet sportovních soutěží 

 
26. září 2006 Běhy brněnské mládeže Lužánky – 1.kolo 
   nejlepší: 1.místo: Wendroff Martin 9.A 
    2.místo: Nálezková Kateřina 6.B 
17. října Běhy brněnské mládeže Špilberk – 2.kolo 
   nejlepší: 1.místo: Wendroff Martin 9.A 
    2.místo: Nálezková Kateřina 6.B, Kinclová Michaela 9.B 
19. října Florbal – školní kolo 8.-9.třída chlapci 



 19 

  1.místo 9.C, 2místo 8.C, 3.místo 8.B 
23 .října Florbal – školní kolo 8.-9.třída dívka 
  1.místo 8.C, 2místo vzájemným zápasem 8.C před 3.místo 9.A 
24.října  Florbal – školní kolo 6.-7.třída chlapci 
  1.místo vzájemným zápasem 7.C před 7.A, 3.místo 7.B 
3.listopadu Florbal – školní kolo 6.-7.třída dívky 
  1.místo 6.B, 2.místo 7.B, 3.místo 6.A. 
8.listopad Šplh obvodní kolo na ZŠ Merhautova 
  dívky IV.kategorie 1.místo a postup do městského finále ve složení  
  Nálezková Veronika, Zourková Michaela a Pehalová Lucie 8.C,  
  III.kategorie dívky i chlapci 3.místo, IV.kategorie chlapci 5.místo 
  nejlepší: 2.místo Kučírek Ondřej 7.B 
   3.místo Bervidová Šárka 6.A 
9.listopadu Plavání – školní kolo 
  bazén Tesly Brno, účast 30 žáků tříd 2.stupně.  
9.-10.listopadu Florbal- obvodní a městské kolo dívky IV.kategorie 
  2.místo ve skupině ,3.místo ve finále  
14.listopadu Florbal- obvodní kolo chlapců III.kategorie 3.místo ve skupině  
  Florbal- Podzimní turnaj dívek ZŠ Tuháčkova 2.místo ve skupině  
15.listopadu  Šplh městské kolo na ZŠ Vedlejší 
  1.místo družstvo dívek IV.kategorie Pehalová Lucie, Nálezková Veronika 
a  
  Zourková Michaela 8.C nejlepší: 1.místo Pehalová Lucie 
   4.místo Kučírek Ondřej 7.B, Nálezková Veronika 8.C 
21.listopadu Plavání městské a zároveň krajské kolo 
  IV.kategorie dívky 1.místo ve městě i v kraji, chlapci 2.místo ve městě 
  nejlepší: 1.místo Grenarová Vanda 8.A motýlek, Hůlová I. 9.B znak,  
   Jakubková Vendula 8.B prsa,štafety dívek polohová ï volný  
   způsob 
   2.místo Žáková Tereza 8.B kraul, Mach Patrik 8.B prsa 
   3.místo Košťálová Monika 8.A prsa a polohová štafeta  
   chlapců 
22.listopadu Florbal obvodní  kolo chlapci IV.kategorie 2.místo ve skupině  
  Volejbal první a druhá liga škol dívky 
5.prosince Florbal Memoriál Krejčíka chlapci IV.kategorie 
  1výhra, 1 prohra 
6.prosince Volejbal první liga škol dívky 
 
13.prosince Volejbal - Vánoční turnaj gymnázia Botanická 
  MIL A – dívky 9.C 1.místo, MIL B – dívky 8.C – 2.místo,  
  MIL C dívky 7.C –10.místo 
14.prosince Silový čtyřboj ZŠ – krajské kolo SOU Jílová 
  1.místo MIL A  ve složení Sedláček Ondřej 9.C, Hanáček Jan 9.B, Rác P.  
  8.B, Vojtek Tomáš 7.C, 9.místo MIL  
  Nejlepší 1.místo Sedláček Ondřej 
   5.místo Hanáček Jan 
  Individuální disciplíny  Sedláček šplh na laně 3,32 ,trojskok 790cm 
   Hanáček Jan shyby 23 pokusů,Hanáček Josef leh sedy 24x 
18.prosince  Vánoční sportovní dny 8. a 9.třídy fotbalový turnaj a aerobic 
  chlapce vyhrála třída 9.A před 9.C a 8. C 
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  dívky vyhrála třída 8.C před 9.B a 9.C,  
  děvčata před turnajem cvičila aerobik,  
19.prosince Vánoční sportovní dny 5.A, 6. a 7.třídy vybíjená 
  1.místo obsadila třída 7.C, 2.místo 6.B, třetí 7.B, další pořadí5.A,7.Aa6.A 
7. února Volejbal první liga škol dívky 
7. března Volejbal první a druhá liga škol dívky 
28. března Volejbal první liga škol dívky 
24. dubna  Fusal – postup do semifinále z 2.místa 
26. dubna  Futsal – 9.místo z 37 škol 
27.dubna Atletický sportovní den – účast       žáků 6.-9.tříd 
  6.-7.tř.  1. Smutný Michal 7.B, 2. Vojtek Tomáš 7.C, 3. Vachata Vlaďa 7.C 
  1.Sedláčková Martina 6.B,2. Svobodová Lenka 7.C, 3.Bervidová Š. 6.A 
  8.-9.tř. 1. Sedláček Ondřej 9.C,2.Hoždora Jakub 8.A,3. Rapant Filip 8.C 

1.Bervidová Lucie 9.B,2. Fujsová Kristýna 9.C,3.Rybková Michaela 9.B 
2.května Běhy brněnské mládeže Lesná – 3.kolo 
   nejlepší: 1.místo: Zimmermann Štěpán 9.C 
    3.místo: Nálezková Kateřina a Sedláčková Martina 6.B 
     Nálezková Veronika 8.C 
10.května  Atletický čtyřboj IV.kategorie- městské kolo 18 škol 
  chlapci 4.místo, děvčata 7.místo 
  Nejlepší 2.místo Zimmermann běh 1 km, Sedláček skok vysoký, 
14.května  Pohár rozhlasu IV.kategorie- obvodní kolo 
  dívky 3.místo, chlapci 4.místo na zisk bodů postup do městského kola 
  Nejlepší  1.místo Zimmermann Štěpán 9.C běh na 1,5 km,  
   2.místo Sedláček Ondřej 9.C skok vysoký, 
  štafeta dívek 4x60m-Nálezková 8.C, Bervidová, Kinclová, Rybková 9.B 
16.května  Pohár rozhlasu III.kategorie- obvodní kolo 
  chlapci 2.místo, dívky 3.místo, ziskem bodů postup do městského kola 
   1.místo1.místo Koudelka Miloš 7.C skok vysoký, 
   Štěpánková Andrea 7.B hod kriket.míčkem 

2.místo Gottwald Daniel skok vysoký,  
            Sedláčková Martina 6.B hod míčkem 

22.května  Pohár rozhlasu – městské finále  
  obě kategorie dívek vybojovala 3.místa, obě družstva chlapců 5.místa 
    z 8.nejlepších škol města Brna 
   1.místo Bauerová Nicol 9.C vrh koulí,  
   2.místa Nucová Helena 9.D koule,Tesařová T. 6.A s.daleký,  

 Sedláček Ondřej 9.C výška, Zimmermann Štěpán 9.C 1 500m 
 3.místo Štěpánková Andrea 7.B hod kriketovým míčkem 

2. června Běhy brněnské mládeže Lužánky – 4.kolo finále  
  2.místo za ZŠ Horácké před ZŠ Svázná 
   nejlepší: 1.místo: Zimmermann Štěpán 9.C, Sedláčková Martina 6.B 
    2.místo: Nálezková Kateřina, Wendroff Martin 
    3.místo: Nálezková Veronika 8.C 
20.června Běh Olympijského dne – 23 žáků 5.-9.třídy 
   2.místa Wendroff Martin 9.A a Christof Filip 9.C 
   5.místo Dobešová Monika 8.C a Hoždora Jakub 8.A 
   7.místo Kubík Tomáš 5.A.  
 


